1. Hayalimizdeki mesleği seçmek için hangisini yapmalıyız?
A) Seçtiğimiz meslek hakkında bilgi sahibi olmalıyız
B) Seçtiğimiz mesleğin özelliklerini araştırmalıyız
C) Seçtiğimiz meslekle ilgili oyunlar oynamalıyız
2. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Siyah şapka - Tarafsız
B) Kırmızı şapka - Duygusal
C) Sarı şapka. – İyimser
3. Aile kavramı içerisinde aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Bazı aileler az çocukludur
B) Bazı ailelerin çocukları olmayabilir
C) Dede ve nine aileden değildirler

İNTERAKTİF EĞİTİM
Hayat Bilgisi Test -13söylemişti. Seda okuldan geldikten sonra akşama kadar televizyon
seyretti. Eda derslerine çalıştı daha sonra sevdiği program başlayınca
dersine ara verdi.
Aynı zamanda Seda’nın çok sevdiği oyun programı başladı. İki
kardeş
hangi programı önce izleyecekler diye tartıştılar. İlk önce ikimizde
televizyonu
kapatacağız, ne sen seyret ne de ben! dediler. Daha sonra programları
seçerek aynı saatte olmayan farklı programı izleyelim dediler ama
olmadı.
6. Eda ve Sedanın karşılaştığı sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ders çalışmak.
B) Televizyon izlemek.
C) Kavga etmek

4. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) Karamsarlık – Mavi şapka
B) İyimserlik – Pembe şapka
C) Yenilikçilik – Yeşil şapka

7. Yukarıdaki metinde belirtilen sorunun en iyi çözümü aşağıdakilerden
hangisi olabilir?
A) Dönüşümlü izlemek.
B) Sedanın izlemesine izin vermek.
C) Edanın izlemesine izin verilmelidir.

5. “Yapılacak işin öncelikle olumsuz yönlerini belirler. Karamsarlık içerir.
Kötümserdir.” Bu düşünceleri taşıyan kişi altı şapka düşünme
yöntemlerinden hangisini benimsemiştir?
A) Siyah şapka.
B) Kırmızı şapka.
C) Mavi şapka.
Eda ve Seda iki kardeştir. Evlerinde bir televizyon vardır. Onlar
ders çalışırken anneleri sevdiği televizyon programını izliyordu. Akşamları
da babaları haber saatine kadar istedikleri programı izleyebileceklerini

Ceren ders çalışmaktadır. Küçük kardeşi Mücahit uyumak
istemektedir. Ancak Ceren ışığı söndürmediği için uyuyamamaktadır. Bu
durumu ablasına söyler. Birlikte çözüm aramaya başlarlar.
8. Yukarıda yaşanan sorun aşağıdakilerden hangisidir?
A) Uyuyamamak
B) Ders çalışmak
C) Gürültü
9. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunun doğru çözümü olamaz?
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A) Masa lambası kullanmak.
B) Ceren’in ders çalışmayı bırakıp yatması.
C) Mücahit’in başka odada yatması.
10. Fiziksel özelliklerinden dolayı kendisini sorunlu hisseden bir insan için
hangisini söylenebilir?
A) mutsuz ve içine kapanık
B) mutlu ve huzurlu
C) sağlıklı ve güler yüzlü
11. Fiziksel özelliklerimiz için hangi davranışlarda bulunursak mutlu
oluruz?
A) fiziksel özelliklerimizi beğenmeyerek
B) fiziksel özelliklerimize üzülerek
C) fiziksel özelliklerimizi severek

15. Aşağıdakilerden hangisini yaparsak yanlış davranmış oluruz?
A) Çevremizi temiz tutarsak
B) Okulda istediğimizi yaparsak
C) Kurallara uyarsak
16. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından birisidir?
A) Telefon
B) Gazete
C) Mektup
17. Aşağıdakilerden hangisine bakarak yönümüzü bulamayız?
A) Kutup Yıldızı
B) Ay
C) Güneş

12. Çevremizdeki insanlarla etkileşimde bulunmak aşağıdakilerden hangisi
ile olur?
A) Güler yüzlülük.
B) İletişim.
C) Selamlaşma.
13. Furkan’ın evi sobalıdır. Akşamları ders çalışırken televizyon sesinden
rahatsız olmaktadır. Furkan hangisini yaparsa doğru davranmış olur?
A) Ders çalışmayı bırakıp televizyon seyretmeli
B) Televizyonu ders çalışması bitinceye kadar kapatmalarını istemeli
C) Ödevlerini ertesi güne bırakıp uyumalı
14. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) En çok yazılı, sözlü, görsel ve işitsel iletişim türlerini kullanırız.
B) İletişim araçları olmadan iletişim kuramayız.
C) Yaşadığımız çevrede çok çeşitli iletişim şekillerini kullanırız.

18. Aşağıdakilerden hangisi kişisel iletişim araçlarından birisidir?
A) Televizyon
B) Radyo
C) Mektup
19. Her meslek bizim için neden önemlidir?
A) hayatımızı kolaylaştırmak için
B) alışveriş yapmak içi
C) ders çalışmak için
20. Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi karayolunda giden taşıtları
kullanır?
A) kaptan
B) pilot
C) şoför
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